USNESENÍ
40. schůze Rady města Vítkova konané dne 27. října 2020 v sále
na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
(od č. 1434/40 do č. 1485/40)
Rada města:
1434/40 Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.
1435/40

1. Bere na vědomí informaci o projektu Centra inkluze, o.p.s. „Cesta
k porozumění“.
2. Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s partnerstvím v projektu Centra
inkluze, o.p.s. „Cesta k porozumění“.

1436/40

1. Rozhodla ukončit všechny závazky z inominátní smlouvy, uzavřené dne
12.10.2006 mezi Městem Vítkov se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
a vlastníky domu
p.
, nar.
, trvale
bytem
a p.
, nar.
,
trvale bytem
k datu 30.04.2021.
2. Schvaluje výpověď inominátní smlouvy, uzavřené dne 12.10.2006 mezi
Městem Vítkov se sídlem nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a vlastníky domu
č.p.134 p.
, nar.
, trvale bytem
,
a p.
, nar.
, trvale bytem
Vítkov, nám. Jana Zajíce č.p.134 k datu 30.04.2021.
3. Ukládá starostovi města Vítkova podepsat výpověď předmětné inominátní
Z: S,VSMP
smlouvy.
T: 10/2020

1437/40

1. Rozhodla o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
Města Vítkova, v celkové výši 50.000,- Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem,
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Městem Vítkovem na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Města
Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.
3. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, uzavřenou mezi
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692
a Městem Vítkovem na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů Města Vítkova, v celkové výši 50. 000,- Kč.

1438/40

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podal pan
, a vymezení zastavitelné plochy pro rodinnou
rekreaci na pozemku parc.č. 346/1 (orná půda) k.ú. Klokočov u Vítkova
z plochy smíšené nezastavěného území - přírodní.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Vítkova vyhovět žadateli.

1438/40

1. Bere na vědomí Změnu územního plánu Vítkova na základě návrhu, který
podala paní
, a vymezení pozemku parc.č. 3186/4 k.ú. Vítkov
z plochy zemědělské do plochy smíšené obytné - vesnické.
2. Nedoporučuje Zastupitelstvu města Vítkova vyhovět žadatelce.

1439/40

1. Bere na vědomí Pořízení „Změny č. 2 regulačního plánu „Lokalita Skřivánčí
pole, Budišovská ulice“ za účelem jeho zrušení (dle důvodové zprávy).
2. Bere na vědomí Pořízení „Změny č. 2 regulačního plánu „Lokalita Skřivánčí
pole, Budišovská ulice“ zkráceným postupem.
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Z: S,VOVS
T: 11/2020

1440/40

1441/40

1442/40

1. Schvaluje Smlouvu č. 4102241663o reklamě a propagaci mezi ČEZ, a.s.,
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649 a městem Vítkov.
2. Ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.
1. Bere na vědomí Zprávu o přípravě Dne města – Vítkov 2021.
2. Ukládá předložit radě města zprávu o průběhu příprav Dne města – Vítkov
2021.
1. Schvaluje Provozní řád Kina Panorama Vítkov, se sídlem Komenského 139,
749 01 Vítkov s platností od 1. listopadu 2020.
2. Ukládá seznámit všechny zaměstnance oddělení kultury, Senior Pointu
a provozovatele občerstvení s Provozním řádem kina Panorama ve Vítkově
a 1 výtisk předat ředitelce SBF Vítkov.

1443/40

1. Bere na vědomí žádost spolku Jezerní důl, z.s., Halaškovo náměstí 2, 747 87
Budišov nad Budišovkou o převod majetku Imaginária břidlice.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit kroky vedoucí k převodu majetku
města.

1444/40

1. Souhlasí s prodlužováním výpůjček čtenářům městské knihovny ve Vítkově
po dobu uzavření knihovny dle usnesení vlády České republiky ze dne
21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření.
2. Ukládá zveřejnit informaci na webových stránkách města Vítkova a městské
knihovny, v mobilním rozhlase a na facebookovém profilu města a knihovny.

Z: S,VOK
T: 11/2020
Z: VOK
T: 2/2021

Z: VOK
T: 11/2020

Z: VOK
T: 10/2020

1445/40

1. Souhlasí s promíjením upomínek čtenářům městské knihovny ve Vítkově po
dobu uzavření knihovny dle usnesení vlády České republiky ze dne 21. října
2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření.
2. Ukládá pracovnicím knihovny, po dobu od 22. 10. 2020 do ukončení uzavření Z: VOK
knihovny dle usnesení vlády ČR, upomínky automaticky rušit.
T: 2020

1446/40

1. Bere na vědomí Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově
s platností od 1. 1. 2020.
2. Ukládá předložit radě města upravená pravidla.

1447/40

Bere na vědomí zápis z jednání kulturní komise ze dne 19. 10. 2020.

1448/40

Nedoporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 1554/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře cca 18 m2 v kat. území Vítkov jako
pozemek před rodinným domem
.

1449/40

Doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek parc. č. 1144/1 zahrada
o výměře 1224 m2 v kat. území Vítkov
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, jako pozemek k
výstavbě rodinného domu v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově za dohodnutou
kupní cenu ve výši Kč 600,-/m2 + DPH v zákonné výši,
tj. Kč 126,- /m2, celkem tedy Kč 726,-/m2, dle důvodové zprávy

1450/40

Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní
plocha o výměře cca 110 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice jako pozemek k rekreaci u chaty žadatele
v Zálužné, chatoviště Na Haldách, za základní kupní cenu ve výši Kč 750,-/m2
a úhradu nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícím, dle důvodové
zprávy.
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Z: VOK, MS
T: 11/2020

1451/40

1. Doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku parc. č. 848/1 ostatní
plocha o výměře cca 40 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice jako rozšíření pozemku k rekreaci u chaty
žadatelů
v Zálužné, chatoviště Na Haldách, dle důvodové zprávy.
2. Nedoporučuje zastupitelstvu města schválit slevu kupní ceny
, nar.
, trvale bytem
,a
, nar.
, trvale bytem
, za prodej části pozemku parc. č. 848/1 ostatní
plocha o výměře cca 40 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Nové Těchanovice jako rozšíření pozemku k rekreaci u chaty
žadatelů
v Zálužné, chatoviště Na Haldách, ve výši 30 % z důvodu
nízké užitné hodnoty požadovaného pozemku, jedná se o vyhraničení
příjezdové cesty.

1452/40

Doporučuje zastupitelstvu města koupit pozemky parc. č. 1737/2 ostatní plocha
o výměře 2105 m2, parc. č. 1740 ostatní plocha o výměře 2433 m2, parc. č.
1741/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 412 m2, jehož součástí je stavba
čp. 1026 – garáž a parc. č. 1741/2 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
o výměře 2105 m2 v kat. území Vítkov od TQM - holding s. r. o., se sídlem
Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČO: 49606395, DIČ: CZ49606395, za
dohodnutou kupní cenu dle znaleckého posudku č. 19-4811/20 soudního znalce
ve výši Kč 5.750.000,-, s tím, že kupní cenu uhradí město
ve třech splátkách takto: částku Kč 1.915.000,- do 25. 11. 2020, částku Kč
1.915.000,- do 25. 6. 2021 a částku Kč 1.920.000,- do 25. 2. 2022, dle důvodové
zprávy.

1453/40

1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene za úplatu
v pozemcích parc. č. 932 orná půda a parc. č. 2556 ostatní plocha – ostatní
komunikace v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem vybudování
elektropřípojky pro plánovanou výstavbu rodinného domu na pozemku parc.
č. 960/1 v rámci stavby „Vítkov, Klokočov, p. č. 960/1, rozš. kNN“, kdy
Město Vítkov bude povinným z věcného břemene, a spol. ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě plné moci
č. PM/II-258/2019 spol. TRABBAU a. s., IČO: 28582675, Lublaňská 1002/9,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, předsedou představenstva
, bude oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou náhradu
ve výši Kč 1.400,- + DPH v zákonné výši, dle důvodové zprávy.
2. Rozhodla jako součást uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, uzavřít dohodu o umístění stavby za účelem vybudování
elektropřípojky v rámci stavby „Vítkov, Klokočov, p. č. 960/1, rozš. kNN“,
v pozemcích parc. č. 932 orná půda a parc. č. 2556 ostatní plocha – ostatní
komunikace v kat. území Klokočov u Vítkova mezi Městem Vítkovem, jako
vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035,
zastoupená na základě plné moci č. PM/II-258/2019 spol. TRABBAU a. s.,
IČO: 28582675, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, předsedou
představenstva
, jako stavebníkem.
3. Ukládá zveřejnit záměr na výprosu – dočasné přenechání částí pozemků parc. Z: VFO
č. 932 orná půda a parc. č. 2556 ostatní plocha – ostatní komunikace v kat.
T: 11/2020
území Klokočov u Vítkova k bezplatnému užívání za účelem vybudování
elektropřípojky v rámci stavby „Vítkov, Klokočov, p. č. 960/1, rozš. kNN“.
4. Schvaluje v případě bezproblémového uplynutí vyhlášeného záměru, dohodu
o umístění stavby, která bude součástí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, mezi Městem Vítkovem, jako vlastníkem
pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená
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na základě plné moci č. PM/II-258/2019 spol. TRABBAU a. s., IČO:
28582675, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, předsedou
představenstva
, jako stavebníkem, v pozemcích
parc. č. 932 orná půda a parc. č. 2556 ostatní plocha – ostatní komunikace
v kat. území Klokočov u Vítkova za účelem vybudování elektropřípojky pro
plánovanou výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 960/1 v rámci
stavby „Vítkov, Klokočov, p. č. 960/1, rozš. kNN“, dle přiloženého návrhu
smlouvy.
1454/40

Doporučuje zastupitelstvu města schválit výmaz věcných práv – výhrady práva
zpětné koupě a předkupního práva, z nichž je oprávněno město Vítkov,
a povinna
, nar.
, bytem
,
u pozemku parc. č. 3207/36 orná půda o výměře 745 m2 v kat. území Vítkov,
dle přiloženého návrhu dohody.

1455/40

1. Rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 2073/1 ostatní plocha
o výměře 36 m2, v k. ú. Vítkov, jako zahrádku.
2. Ukládá informovat žadatele o usnesení RM.

1456/40

1. Rozhodla ukončit pacht na část pozemku parc. 2064/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 69 m2 v k. ú. Vítkov, s
, nar.
a
, nar.
,
bytem
, dohodou ke dni 31. 12. 2020.
2. Schvaluje dohodu o ukončení pachtovního vztahu, dle přiloženého návrhu.
3. Ukládá uzavřít dohodu o ukončení pachtovního vztahu se jmenovanými, a to
nejpozději do 31. 12. 2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření dohody pro
zavinění žadatele, pozbude usnesení RM o uzavření dohody platnosti.
4. Ukládá informovat jmenované o usnesení RM.
5. Rozhodla propachtovat část pozemku parc. č. 2064/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 69 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,- Kč/m2/rok,
přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových zásad 400,Kč/rok, na dobu neurčitou.
6. Ukládá zveřejnit záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2064/1zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 69 m2 v k. ú. Vítkov, jako zahrádku, za cenu 3,Kč/m2/rok, přičemž výsledné nájemné bude dle čl. 12, odst. 12 Majetkových
zásad 400,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

1457/40

1458/40

1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1393/39 ze dne 6. 10. 2020 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pronájem části pozemku parc. č. 1327
trvalý travní porost o výměře 400 m2 v k. ú. Vítkov, jako pozemek k uložení
dřeva, za cenu 3,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu.
2. Ukládá uzavřít nájemní smlouvu se jmenovaným, a to nejpozději do 31. 12.
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.
1. Schvaluje v souladu s usnesením RM č. 1395/39 ze dne 6. 10. 2020 nájemní
smlouvu mezi Městem Vítkovem a
, nar.
,
bytem
, na pronájem 2 části pozemku parc.
č. 844/2 ostatní plocha o výměrách cca 329 m2 a 92 m2 a část pozemku parc.
č. 848/1 ostatní plocha o výměře cca 123 m2 v k. ú. Nové Těchanovice, jako
pozemek k rekreaci u chaty, za cenu 10,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, dle
přiloženého návrhu.
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Z: S,VFO
T: 11/2020

Z: S,VFO
T: 12/2020
Z: VFO
T: 11/2020

Z: VFO
T: 12/2020

Z: VFO
T: 12/2020

2. Ukládá uzavřít pachtovní smlouvu se jmenovanou, a to nejpozději do 30. 12.
2020. Pokud v této lhůtě nedojde k uzavření nájemní smlouvy, pozbude
usnesení RM o uzavření smlouvy platnosti.

Z: S, VFO
T: 12/2020

1459/40

Doporučuje zastupitelstvu města schválit sazbu poplatku na rok 2021 za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 588 Kč.

1460/40

1. Schvaluje změnu rozpočtu města Vítkova na rok 2020 rozpočtovým opatřením
č. 14/2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Ukládá realizovat rozpočtové opatření č. 14/2020 dle přílohy č. 1
Z: VFO
předloženého materiálu.
T: 11/2020

1461/40

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení na základě řádně podané žádosti paní
, bytem
na zhotovení plynového topení a výstavbu plotu u
rodinného domu na adrese
, ve výši 200.000, -- Kč a dobou
splatnosti 8 let při úrokové sazbě 2 % p. a.

1462/40

Doporučuje zastupitelstvu města Vítkova poskytnout zápůjčku z Fondu rozvoje
bydlení na základě řádně podané žádosti panu
, bytem
o
na výměnu oken a rekonstrukci kanalizační přípojky u rodinného domu
na adrese
, ve výši 210.000, -- Kč a dobou splatnosti 10 let
při úrokové sazbě 2 % p. a.

1463/40

1. Bere na vědomí zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem
Opavská č. p. 21, IČ: 00489557 a škody na majetku města.
2. Ukládá předložit zprávu o vymáhání nedoplatků SBF Vítkov p. o. se sídlem
Opavská č. p. 21, IČ: 00489557a škody na majetku města.

Z: VOS
T: 11/2021

1464/40 Bere na vědomí zprávu Technických služeb města Vítkova p. o., o provozu
městského koupaliště v roce 2020.
1465/40

1466/40

1467/40

1. Jmenuje členem školské rady zastupující zřizovatele pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, p.o., IČO: 69987181, pana
, zastupitele
města, s účinností od 1. 11. 2020.
2. Jmenuje členem školské rady zastupující zřizovatele pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, p.o., IČO: 69987181, pana
, zastupitele
a radního města, s účinností od 1. 11. 2020.
3. Jmenuje členem školské rady zastupující zřizovatele pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, p.o. IČO:69987181, paní
,
zastupitelku města, s účinností od 1. 11. 2020.
4. Ukládá předat členům školské rady zastupujících zřizovatele jmenovací
dekrety.
5. Ukládá informovat ředitele Základní školy a gymnázia Vítkov p.o. o usnesení
rady města.
1. Schvaluje odměnu řediteli Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 69987181, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.
1. Schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Vítkov, příspěvkové organizace,
IČO 70996288, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.
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Z: VOS
T: 10/2020
Z: VOS
T: 10/2020

Z: VOS
T: 11/2020

Z: VOS
T: 11/2020

1468/40

1469/40

1. Schvaluje odměnu ředitelce Střediska volného času Vítkov, příspěvkové
organizace, IČO 73214892, dle důvodové zprávy.
2. Ukládá předat pokyn mzdové účtárně k vyplacení stanovené odměny.
1. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Programu na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt “Vzhůru
k výškám“.
2. Ukládá podat žádost o neinvestiční dotaci z Programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt “Vzhůru
k výškám“.

Z: VOS
T: 11/2020

Z: VOS
T: 11/2020

1470/40

1. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Programu na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt “Den
seniorů trochu jinak“.
2. Ukládá podat žádost o neinvestiční dotaci z Programu na podporu zdravého
Z: VOS
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt “Den seniorů trochu T: 11/2020
jinak“.

1471/40

1. Bere na vědomí možnost podání žádosti o neinvestiční dotaci z Programu na
podporu aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na
projekt “Mezinárodní mistrovství ČR ve štípání břidlice“.
2. Ukládá předložit znění žádosti radě města.

1472/40

1. Schvaluje v souladu s článkem 2, bodem 6 vnitřního předpisu města č. 9/2019
– Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, přímé
zadání veřejné zakázky „Odstranění objektu Lesní č.p. 147, Vítkov“ své
příspěvkové organizaci (ovládané osobě dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek) – Technickým službám města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO 00037494.
2. Schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce „Odstranění objektu Lesní č.p.
147, Vítkov“ v rámci dotačního projektu „Odstranění objektu Lesní č.p. 147,
Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO
00300870 a Technickými službami města Vítkova, příspěvkovou organizací,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO 00037494 za celkovou smluvní cenu
2 186 126,91,- Kč bez DPH.
3. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o dílo na realizaci akce
„Odstranění objektu Lesní č.p. 147, Vítkov“ v rámci dotačního projektu
„Odstranění objektu Lesní č.p. 147, Vítkov“ mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČO 00300870 a Technickými službami města
Vítkova, příspěvkovou organizací, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, IČO
00037494 za celkovou smluvní cenu 2 186 126,91,- Kč bez DPH.

Z: VOS
T: 11/2020

Z: S,VOS
T: 11/2020

1473/40

1. Schvaluje přijetí účelového finančního daru od organizace Vítkovské
Ympulsy, o.p.s., Bezručova 585, 74901 Vítkov, IČO: 02638941, pro Středisko
volného času Vítkov, p.o., IČO 73214892, ve výši 3 280 Kč na nákup
kostýmů pro taneční zájmové útvary MIX DANCE A DANCE UP.
2. Ukládá ředitelce SVČ zapracovat účelový finanční dar organizace Vítkovské
Z: ŘSVČ
Ympulsy, o.p.s., Bezručova 585, 74901 Vítkov, IČO: 02638941, ve výši
T: 11/2020
3 280,- Kč na nákup kostýmů pro taneční zájmové útvary MIX DANCE A
DANCE UP do účetnictví.

1474/40

1. Schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č.
9420003030/4000233343 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,749 01
Vítkov, IČO 00300870 a společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.
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2. Ukládá starostovi města podepsat Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení
č. 9420003030/4000233343 mezi Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,749
01 Vítkov, IČO 00300870 a společností GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.

Z: VOS
T: 10/2020

1475/40

1. Bere na vědomí Bere na vědomí zánik nájemního vztahu z nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 15.9.2013 mezi Technickými službami
města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705,749 01 Vítkov a
,
IČ:
- nebytové prostory
na adrese Oderská 902, Vítkov, II.nadzemní podlaží - které byly pronajaty za
účelem provozování činnosti autoškoly s výpovědí ke dni 31.10.2020.
2. Rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru na ulici
Oderská 902, Vítkov za účelem provozování kancelářských činností, na dobu
neurčitou.
3. Ukládá zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor ,na ulici Oderská 902,
Z: ŘTS,VOS
Vítkov s datem od 1.12.2020 za účelem provozu kancelářských činností.
T: 11/2020

1476/40

1. Schvaluje Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti
subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Nařízení GDPR na
účetní období roku 2020.
2. Ukládá Sazebník zveřejnit na webových stránkách města Vítkova.

Z: VOK
T: 11/2020
3. Ukládá předložit Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním
Z: VOK
žádosti subjektu údajů o uplatnění práva subjektu údajů podle Nařízení GDPR T: 12/2020
na účetní období roku 2021.

1477/40

Schvaluje Doplnění článku 3 organizačního řádu o bod č. 12, který řeší stanovení
úředních hodin městského úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy
SARS-CoV -2- COVID -19.

1478/40

1. Schvaluje plán práce rady města na rok 2021.
2. Ukládá předložit plán práce rady města na rok 2022.

Z: T
T: 10/2021

1479/40

1. Bere na vědomí zprávy o činnosti komisí rady a výborů zastupitelstva za
období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020.
2. Bere na vědomí plány práce komisí rady a výborů zastupitelstva za období od
1. 11. 2020.
3. Ukládá předložit zprávy o činnosti komisí rady města za období od 1. 11. 2020 Z: MS
do 31. 10.
T: 10/2021
4. Doporučuje zastupitelstvu vyplatit peněžité plnění poskytované fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů
a komisí města ve výši dle důvodové zprávy.

1480/40

1. Rozhodla změnit názvy autobusových zastávek takto:
„Vítkov-Nové Těchanovice-Zálužné-restaurace“ na „Vítkov-Zálužné“
„Vítkov-Nové Těchanovice-rozcestí-Zálužné“ na „Vítkov-Zálužné-rozcestí“
„Vítkov-Nové Těchanovice-restaurace na „Vítkov-Nové Těchanovice“.
2. Ukládá podat žádost o změnu na krajský úřad, odbor dopravy.

1481/40

Z: VOS
T: 11/2020

1. Bere na vědomí žádost osadního výboru Lhotka pronajímat objekt hasičské
zbrojnice.
2. Ukládá předložit provozní řád a ceník pronájmu hasičské zbrojnice ve Lhotce. Z: VFO,ŘSBF
T: 12/2020

Usnesení 40. schůze Rady města Vítkova ze dne 27.10.2020

Strana 7 (celkem 8)

1482/40

Doporučuje zastupitelstvu schválit v souladu s „Pravidly pro čerpání finančních
prostředků pro místní části Města Vítkova“ použití finančních prostředků pro
místní část Klokočov v celkové výši 80 000 Kč.

1483/40

1. Bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci, včetně přílohy č. 1 – Plánovací
smlouvy o společném postupu pro přípravu parcel k výstavbě rodinných domů
v lokalitě ul. Boženy Němcové.
2. Bere na vědomí záměr města připravit stavební parcely na pozemku parc.
č. 2496/49 v k. ú. Vítkov.
3. Doporučuje zastupitelstvu města směnit části pozemku parc. č. 2496/49
v k. ú. Vítkov o výměře cca 850 m2 ve vlastnictví města Vítkova (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) za části pozemků parc. č. 364 v k. ú.
Vítkov o výměře cca 850 m2 a pozemek parc. č. 363 o výměře 291 m2 ve
vlastnictví pana
, nar.
, bytem
dle důvodové zprávy.
4. Ukládá prověřit návrhy smluv právní kanceláří.
Z: MS,S
T: 11/2020

1484/40

1. Doporučuje zastupitelstvu navýšit roční finanční prostředky pro místní část
Zálužné o částku 6.000,- Kč určenou k úhradě pronájmu prostor pro aktivity
osadního výboru.
2. Doporučuje zastupitelstvu navýšit pro rok 2020 finanční prostředky pro místní
část Zálužné na úhradu nájmu dle důvodové zprávy o 2.000,- Kč.

1485/40

1. Bere na vědomí předkládané smlouvy o NFV mezi Městem Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadateli o NFV dle příloh a důvodové zprávy.
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené smlouvy o NFV mezi
Městem Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a žadateli o NFV dle
příloh a důvodové zprávy.

_______________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta
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Mgr. Martin Šrubař
místostarosta
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